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Arł. 163. Ul W lataich 1939,..-,.1941 Na
~~~lna }łada AdwO!kac'lta bę,dtzie uiZupełniać co
r~ni~ w listopadzie skład rad okręgp!Wych 
i .ądów dyscyplinarTIYeO izb. - , .-
, ~ (2) M.in~ster SprawiedliwGsci może jednak 

, 'PO. wniosek NaczeLnej Rady Adwokac~i~ za
~Złlązić w posz~zególnych izbach wybór człon
~ów ~adokręgo'Wych i sądów dYllcyplinamycb 
l'rzezwflilrle ~gl'Olma,d~enie w terminie wcześ-
niejSZym. / 

, (3) , Do roku 1944 włącznię Na,czelna Rada 
Adlwaka,cką władna będzie uchylić dokonany 
przez waJne z~romardJzenie wybór człon'kórw ra
dy o~ręgplWlej lub wybó;r sądu dyscyplip.arnego 

, ~by! jężeli zgłoszony zj)lstanie sprzeciw, podJpi
$any przez adwqkatów, reprezep.tujących 50 
uczes<tnikórw albo lito uczestników walLn?go zgro-
1Ił~P1zeniai Radia Naczelna JIloże q,~h.ylić wybór 
9~łc)l}.J~Ó\y ra,dy <?,kręgowe~ Jub są.du dyscyplinąr
pego i,7;by tyl1ko W 'całościi tJ<:hwałę '![cJ,lylającą 
wypór ~adą. Naczelna przedstawi W cią'gu. dni 
lii~dtP.i~MiJlisłr(»)Vi 8prilwied1iwoś~i. '-

(4) Wybór człoil1Jków okręgowej ra'py aą'wo
kackiej i , sądu dyscyplina'rnego izby, uzyskuje 
qlOC pra'W!tlą, · jeżeli: " , 

iąt) ą,Ibo - w ter!llinie sied'mioqniowYfll od 
,dnia wybo'rów pie zosŁanie zgłoszpny do 
N aczelpej Rady Adwo-kac.kiej sprzeciw 
I~e strony O'sóq uprawnionych, . _ 

bl {ilbo N aczc1na Rąda Adwokacka sprze
ciw odrzuci, bądź w terminie miesięcz
Illym od otrzymania sprzeciwu nie po
weźmie uchwały o uchyleniu wyboru, 

c) albo Minister ~pra'wiedliwości, I w termi
l}ie siedmiądIliorwym od otrzYJllania , 
uchwały Rady Naczelnej, uchwałę tę 
~chyli. 

(5) . W nrzie prąwQp1qcn,ego ~chylellią. 'Wy
~q'ru czło!lków okrę~owęi redy adiwokackięj 14h 
§ąd", dy~cyplinarne~o ~?by - R~dfl Naczelp.a: 

~) bąM przędłitży ~Ia rok JUandaty ~~tępu-
i!,\cY',ch cdą'Pków rądy lub sądu. . 

b) pąd~ pOwołą pą. , ro'k innych członków 
spośró'd adwqkatów izby, qlający,cb pra
~o wybj?Ta1p.oŚC;l. 

(6; R9-clą Mini~trów, wł<ł!dna jest na WIlio
f1* MJp-:i~\tr<ł ~pr~w~ed.ijwosci p.~ze<łł4ż-yę mgc 

. 
obpwiąZiUiącąprzepisów USlt. (3) (5) ną dal-
sze tr4!:y la1a. . . ' 

• (7) W st()sunku dO' człoą~ów ()rgan~w izby, 
pla(:tl\ją,~'ychmanda1y na mocy lJ(:hwały ~a~zęł
nej Rady Ad'Wokaokiej, nie ma za;stO'~owap,i!l 
pgraniczenie, zawąrte wart 6 ust. (2). .. 

Art. 161. (1) Okręgowa rada aQlwo'kack3 
zachowuje dO' dnia 31 (trudnią 1939 r. prawo 
l.u~talania wy.sokoŚG~ opłjłJt'y 'Vpisąwęi; ~~hwała 
rady . podlegą z.~W1erd~enlu ':Na'Czehlę, Rady 
Adwokackiej. 

(2) Do czas» p:s,tale:!1~ pu'ez N!igzęłną Ra-
!~k1~:~~:~~~s~~~~Q~t:~illi~ą tJQ ~:.Ji~~ilpri~j 
i~bYf ~Rra~ąj~ ąą '~ę~~ tęi i~Qy ąpł~ł~ ~WYf9W
nawczą· 

Art. 165. Termjn zfLs'J!ąrżenią ()'9mowy 
wpi~'U ną ~ist'! adwp~ątów łu~ l~st~ ąpli~!lp.HnY 
adwok.Fl~kł~h wynOSI dw~, IIłIe:sląf=e, · Ję*ęłJ, ~4~ 
c~ą" ,bIec pr~ęd dnięJJ1 węjścia vi tycie 9rą,w~ 
D1plelS:zc~\>. . .., .... 

Art. 166. U) Sprawy dyscyplina'cne, węJ.ClI'ę
te przed dniem wejścia w żyCie praw~ niniej
szego, będą się . toczyć według pr~epiS9w tego 
praw,a. 

(2) Op spr~w jed~a!kf w ~tórych prud t,ą 
datą zapadł wyrok pierwszej inst~nci\i, Sltc)!ią.j~ 
si~ nadal przepisy rpzporządzenia _;P!,e~ydenta 
Rzeczypo<;polite'jz dnia 7 paździęr:nika ~932 ,r. 
(Dz. y. R. P. Nr 86, poz.. 733). 

Art. 167. Wykp'nanie · ustawy ~inieisz~j 
poruCZji się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 168. (1) Ustawa niniei&za wchod~~ w 
tyoCie z dniem ogłoszenia. -

. (2) Jednocześnie trad moc rOWO!rzl\dzę~ 
llie ,prezydenta Rzec:zyppspolitei z dnia 1 pd
dzi~rnika 1932 r. (Dz. U. R. p. Nr 86, ppz. l~~), 
~awierające prawo o ustroju adwokatury, z wy-
jątki~m art. 130 ust. (3). . 

Prezydept RZEl~HPOSpolitęi; 1. ltf q~ricl., 
Prezes Rady Ministrów: SI(Jwo; Składkowski 
Ministęr Spra~iedliwQś~i: W. GrgbQwski 

29Q 
PSTAWA 

z dnia 4 maja 193~ ~. 

o , UpP1złł4kQWamu wspólnpt gruntpwych. 

OZIAt l. 
rr~ępln o~~l~~. 

. Art... l?rzepisQlU ustawy niniejszej pod-
legają: . '-' 

1) na 'obs~ar~e województw środkowych 
i w~cRodnich: 

al nie~uGhomośc.i zapisane w tabela.chli
k~idacyjnych i nadawczych oraz w innyehak-

:fach, dptyczących uwłąszczenia wło§ciau, jako 
wspólna własność dwu lub więc~j d~wny<:h 

" gromad wiQs,kowych (włośoiańskich, drpbno
'szlacheckich), Qsądz:kich IU,b miejskich lub I!łffP 
wspólna. wła~nQść tyoh gromad z nie~h~fymi 
gospodan;a.mi z innych wsi, osąd lub Jllia.ąt.; -

, h) pastwiska, zwane W!ipólnYQli z dworełD 
oraz wygony dworskie, na kt9fy..ch g9s,pOę/,lP
stwa drobnOszlacheckie lub PS ady tabęl1l\W 
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, h1Q:>PPQłlirstw!;l. p.ąd..~ia.łowę} mają prawo p;tsania 
ip.węntarz~ wliPólnie z <hvorem lub tęż wspól
,nie z gospodarstwami nadz.i!lłQ'W'ymiQtą.z pa
$.ł~i~~~ z~!ł:;tle 'rsv.ó1py,rni wy~ona.tpi. ~taQowią-
H~ . Y:I~pól!l~ ~ła$n'Q$ć qWPrJl l W~l }llb clWQ~q. 
~~ł ł qr9QPęl ,,~lachty. z prawem uzytlH)~a.fl.la.. 
9gHlRiC~9~Ym :wyłą~pl~ , ~~ ~~~a.lł1c:t m"Y~Il~ 
t~rza; .-

.. '" e} nieruchomości. zapisa~e w tabelach li
~~ią~c'YiIlY~:h i D~daw.9zych Qr~?; W jnpycp ak-

, lł~h •. dQtyęncych ' uwł!J~;'q;ęnią W'łQŚciaIJ. i<.tkp 
wspólna włą.~l!o~~ ogółu lUR llięktórych go'~.pp
QQ,t1<V da\vQ~i groma.ąy wiosk.owej (wło~ciań- ' 
$ki~j. dr9hri~m;lacbęc.kiej). Q~!;l.d?k.ięj lub mięj-
,~iejj , 
. . d) n~eruchomości. otrzymane na wspólpą 
własno§ć tytułem wypagl'odzenia za. znie!lione 

. ~ttLietmQ~cilub w wyniką podzi~łq gruptów 
; 1V~pólpych. określ0IJych w: pl.lnkcię njnieinym 
' lit. ' a) i b) pomiędzy poszczególne gromady; 

,,' e) ' nierqc4~mości • . uzyskane na wspólną 
włąsPQ# przez; właściciel~ rozpar~elowany~h 
gruntóW dworskIch w wynłku podzIału wspoł

, Pvc~' gruątów wsi i dworu; 

, f) ' n~~rp'~hQrnQ,ś~i. nąbytę przę~ ~P?~i ~łd
~~iąp~ki~. pr~:y. udząl.lę }l. ros. WłoscIanskIego 
J3~nkp. Zlemskf~g,p; 

g) nierpch.omQści. llżytkQwip1ę ~spóląie 
,'prze; dę.wpę grom.ady d'J'obp'qs~lachęcltIę (qlw-
lice. · 'za$ci~*i) j , 

4) nierJlcbQmości. użytkowane wspól1ł-ie 
, ~~~ei ' ą.inrije )~r?inw~y drobnoszlacheckie (oko
lit~. ~ąŚ91ankł) l dwor; 

. , f) ~ą q}l~z~r~~ W9j~~ództ1Y R?hłdDiQwych 
~ą . f~~Il?;ypl}~~eJ C~ę'~Cl wPJ~wpąztwa ~Ją-

, "" ,~ ,~~. 
li) nieruchomości wsppll1ie ,posiad~,e lub 

' 'l1zytkowane p'rzez dwie lup więcej dawny.<;h 
, ,gqliuj \ 

, bl nięruchomości wspólnie posiadane lub 
p.żytko~ane przez byłe ' zwierzchności (dorni" 
nhi) i dawnę gminy lub dawnych poddanych; 
, ' S;, nier~,cho~ości, użytkowane przez wszy: 

~!~j~ij lup p~zez llie~tórrch ,członków daw~eJ 
~n.ł:fPJ (~zęŚC! dawnej glI!my) lu~ przez vvspo~
nOSCł gospodarcze mocą uczesu)./ ctwa OSObl- , 

stego lub połączonego ' z posiadaniem gruntu 
Qrą.z ąj,er~c~qmości u~~ane wspóllłie ItJb ko
t~i~() przez współuprawnIQnych; 

q) R}~rucbpP1:0ś9j. ~t?re podlegały wsp~l
F.ęmu M~ytko~antq.Qkręslonemu w pkt 2} l~t. 
al i bJ.}~ P.9d?:~~lqn~ ;zostąły. bez zezw.olema 
WJ~9Z1b'h UląW~llępIą. podz1ałą. w kSIęgach 
~ruqtH'YYc, . ;, 
- ę) 9ierlU:~'QU}pąci" o4'st\lpiQn~ do. wS'pQ}n.e
g01#ytJ$..ową.P.l~ l wspolIJ~g? pQsIaclą,n.1a ~nmm~. 
m.jeISPR~~~i hJ.p pgółqw} llprą.wplOnych na, 
I)ood~tawi~ pat~p.tu. c~sarsl.dęgo '?: 5 lipca 1853 r. ' 
mi. U. P. Nr PQ); . 
- 11 Jlj~fH~h~p.1o$c~. stą.p.owią,c~ dą}:>TO glIlin- ' 

. p.~ ' j. PRdJj:tą.iiłc~ W$p.ÓJn~mq ~ży*l~owąniu. . 

, 4rt. 2. Pr~ępisOIll llS,tąwy nipi,~jgęi 1łi~ 
podlegają nieruchoIllości. określonę '!f ~ft. l, 
jeżeli: 

, 1) sdtanąwhi~ Plajił~~l,t gr9n.w~ i fWi~~~q~ 
s~oq;~q}yy~ . i 

2) stanowią wspalną :wł~~~g~9~: ~~~f" 
~~~n - gie rohłH~ó.'W; 
" : ' 31.§'l uży,tk<>.~~~e fl~~H ~ij!?ł~i.~~~J~~iH~' 

9zł'~.łda)ą.Fe p;a} Ql~?Zllqę ~~~$~yp.~~un H~~~~ Yf.1ł
lewo ztwa s ąl>~legQ. 

, . . 0 . \ __ 

Art. 3. U~tawll ninjęjsza normuję: 
1) podział gruptów wspqlnychj' ,', 
2) ustalenie ' na rzecz ' poszczególnyell 

uprawnionych prawa współwłasności ' n,iępo-
dzielQnych grt~ntpw wspólqychj .-

3) zą.g'ospodarowan.~ę lłięppdzielQJłYcp ~run~ 
tów wspólnych; , 

4) rozPQr~ąq~ąpię g!1lntllP.1~ JMąpQ}JlY9.li. 

Art. 4. ~ rozumieniu ustawy niIJi~j$zęj 
wY'rążenie: " : 

1) "wspólne grunty wielogromadzkie" -
OZl1acza nieruchomości. ' określone w ' art. l Rkt 
l} lit. a) i pkt 2) lit. aJ; , ~ 

2) "wspólne grunty ws~ i 4WOfJl" oznacza 
?ie,ruchomości. ol~reślone wart. l pij,t 1) lit. b) 
l h) oraz pkt 2) lIt. b); , 

3) "wspólne grunty gro~Cl!dzkję" oznącza 
, nieruchomości określ onę wart. 1 plą U lit: c) 
- g}. pkt 2} lit. c.) -:-' f}; , 

4) ' "dawna gromada" oznacza: 
a) gromadę lub gminę w ro'zurn.i~ni4 prze

PISOW, obowiązujących prżed wejśćiem w życie 
t).starvy z dnia 23 marca 193~ r~ o częściowej 
zmianie ustroju samorząd!l terytoriamegQ ' (Dz. 
U. R. P. Ni" 35, poz. 294); ',-' ", - , 

bl wsie, okolice. zaścianki i nllasteczka 
drobnoszlacheckiej . " , " 

. 5) "b. mieszczanie - 1"olnicy" 'oznaczfl.Qhec. 
nych posiadaczy działek. utworzony~pw drj). 
dze uwłaszczenia na mocy art. 2 prawa;?: ditia. 
9 listopada (28 pą.ździernika) 1866 r. p zniesie
niu w miastach stosunków ' dominialnych (trz. 
Praw. t. 66, Nr 216), z którymi ~wi,\żallY le.g,t 
udział w gruntach wspólnych; ., ... 

6) "b. mieszczanie - nie rolpicy" oznac?:a 
obecnych posiadaczy działek. utworzónyph 
w drodze uwlaszczenia na mocy arf. 14 ' prawa. 
z dnia 9 listopada (28 październiką.) 1866 ro~u 
o zniesieniu VI miastach slosunków dominial
nych .f Dz. Pr~w t. 66. Nr 2J6). z którymj' zwi~
zany Jest udZIał w gruntach wspólnych. 

" D Z I A Ł II. 

Ppd~ia.ł grlmłów w$pólpych i ~t"ępię Rrlłwa 
W$póJwła~łJości niepo4~ięlQDY~b anUlJ9w ~ąJ

nycb. 

RQzd?:iCiJ I. 
Zasady podziału grunt6w wSR61nych. 

I 

Ą.rJ. 5. (1) PO$tępowanię, dQtyqz!'H~ę po
gfią.łj.1 gn;ntów wspólnych. pp'winn,o Q~~jm~::rWfłĆ 
:W~H$tkięg'ru~ty w$pólp.e, do ~tóry~~! §j4lli 
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uprawnien( mają wspólne prawo własno.ści, · po
siadania lub użytkowania. 

(2) Przy podziale gruntów wspólnych zno
si się służebności i prawa do świadczeń z grun
tów wspólnych oraz ustala się prawa do tere
n,ów zabudowanych. 

(3) Nieruchomości, przyległe do. gruntów 
wspólnych, władza może objąć postępowaniem 

, podzia~o.wym, jeżeli jest to. niezbędne dla racjo.-
nalnego przeprowadzenia podziału. _ 

(4) "Dopuszcza się ' częściowe zniesienie 
wspólnoty w przypadku, gdy tylko część wspól
noty nadaje się do indywidualnego zagospoda
rowania. 

Art. 6. (1) Nie podlegają po.działowi: 
1) -grunty wspólne, stanowiące obszary 

Modnej 
2) wspólne grunty gromadzkie, stano.wiące 

pastwiska, położone powyżej 1.000 metrów nad 
'po.ziomem morzaj 

3) grunty wspólne gromadzkie, położone 
Da wysokości od 500 do 1000 metrów nad po
~domem morza, jeżeli posiadają płytką warstwę 
rodzajną, nie nadającą się na rolę lub łąki; 

, 4) pastwiska, których zmiana użytkowania 
na rolę lub łą,kę byłaby gospodarczo nieuzasad
nio.na oraz pastwiska, ' które powinny być za
cho.wane dla celów hodowlanych. . 

(2) Przepis ust. (1) pkt 3) i 4) nie ma za
sło.so.wania w przypadkach, gdy podział został 
faktycznie dokonany. ' 

(3) Władza może wyłączyć o.d podziału: 
, 1) grunty wspólne, które są na skutek 

swego poło.żenia narażone na uszkodzenie 
przez niszczące ' wylewy, zasypanie, usunięcie, 
obrywanie się ' brzegów lub spłókanie warstwy 
I'odzajnej; 

2) gmnty wspólne, . na których prowadzo.
ne jest wydobywanie minerałów, przynależnych 
do. gruntów w rozumieniu art. 1 ust. (5) prawa 
górniczego. lub przepisów, dotyczących żywic 
ziemnych o.raz grunty wspólne, na których są 
,pola naftowej 

3) wspólne ,grunty ~romadzkie: 
a) , które ze względów go.spodaTczych 

uprawnieni chcą zachować w niepodzielności 
.Wa dalszego. wspólnego. użytkowania; 

b) wskutek podziału których przynajmniej 
~/4. uprawnionych otrzymałoby obszar za mały 
dla gospodarczego wykorzystaniaj 

c) w części, obejmującej tereny pod zabu
do.waniami mieszkaLnymi i gospodarczymi oraz 
przeznaczonymi na cele użyteczności publicznej 
i w , ogóle tereny lub ich części, co. do. których 
władze, powo.łane do. sporządzania planów za
budowania na podstawie art. 21 i 23 l'ozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
lutego. 192'8 r. Q prawie budowlanymi zabudo.
waniu osiedli w brzmieniu, zmienionym ustawą 
z dnia 14 lipca 1936 r. (Oz,. U. R.». Nr 56, poz. 
405) (sfera interesów mieszkaniowych miast 
i regiony) zgłosiły wn~oski, sŁwieTdzające, że 
pro.jektowany podział stoi w sprzeczno,ści z za
mierzeniami regulacyjnymi tych wła,dz i mógł-

, .-

by uniemożliwić urzeczywistnienie tych zamie.: 
rzeń albo. spowodować znaczne trudno.ści wich: 
urzeczywistnieniu; , 

4) grunty wspólne leśne oraz łąki bagniste, 
których podział uzna Minister Spraw Wojsk~ 
wych lub upoważniona przez ni~go władza woj
sko~wa za niewskazany ze względu na ' interes 
obrony Państwa. , 

. Art. 7. Każdy z uprawnionych przy po
dZIale gruntów wspólnych otrzymuje z niell 
obszar na zasadach następujących: 

1) jeżeli obszar, odpowiadający udziałowi 
w gruntach wspólnych, został ściśle oznaczony 
w do.kumentach, każdemu z uprawnionych wy
dziela się równowarto.ść oznaczonej części ob
szarUj jeżeli o.bszar gruntów wspólnych w rze
czywistości jest niezgo.dny z o.bszarem o.znaczo
nym w dokumentach, każdemu z uprawnio.nycn 
wydziela się równowartość części obszaru od
powiednio zwiększoną lub zmniejszo.nąj 

2) jeżeli grunty wspólne od lat dziesięciu 
przed wszczęciem postępowania Q podział tych 
gruntów znajdują się w poązielnym bezspornym 
posiadaniu, każdemu z uprawnionych wydziela 
się obszar, odpowiadający rzeczywiście dokona
nemu po.działowi, chociażby podział ten nie od
po.wiadał udziało.m oznaczonym w do.kumen-' 
tachj jeżeli wskutek faktycznego podziału po" 
wstała gospodarczo szkodliwa szachownica lub 
nadmierne zwężenie, władza może przeprowa
dzić inny po.dział przy uwzględnieniu wartości 
obszaru posiadanego przez każdego uprawnio" 
negoj zastępcy prawni mało.letnich i bezwłasno
wolnych (art. 20) mogą w przeciągu 3· mi'esięcy 
od dnia wszczęcia postępowania zgłaszać sprze-

" ciw co do podziału gruntów wspólnych, doko
nanego przez zaintereso.wanych, jeżeli podział 
ten został doko.nany w ' czasie małoleln9ści lub 
bezwłasnowolności i jeżeli małoletni lub bez
własno.wolni nie byli reprezentowani przy po
dziale przez swych prawnych zastępcÓWj 

3) w przypadkach, nie przewidzianych w 
pkt 1) i 2), każdy z uprawnionych otrzymuje 
obszar, o.dpowiadający jego udziałowi w grun
tach wspólnych, ustalonemu na zasadach, za
wartych wart. 8, jeżeli zasady te nie zostały 
ustalone w umowie lub w uchwale, przewidzia
nej wart. 27 ust. (1). . 

Art. 8. (1) We wspólnych gruntach wie lo
g,romadzkich udziały , poszczególnych gromad 
ustala się w stosunku do posiadanego przez każ
dą z dawnych gro.mad obszaru, z którym zwią
zany jest udział w gruntach wspólnych. 

(2) We wspólnych gruntach wsi i dworu 
udziały ustala się w stosunku do o.bszaru, po
siadanego przez właściciela gruntów dworskich 
oraz uprawnione wsie z tym ograniczeniem, że 
udział właściciela gruntów dworskich riie mo.że 
przekraczać l/a wartości gruntów wspólnych . . 

(3) We wspólnych gruntach gromadzkich, 
w których udział ma gmina (gromada, gromą
-dyl, udział ten ustala się w wyso.kości, odpo-
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wladającej lito wartości gruntów wspólnych. 
~ozostałe udziały określa się przy odpowied
nim zastosowaniu przepisów ust. (4). 

(4) We wspólnych gruntach gromadzkich 
udział poszczególnych uprawnionych ustala się 
w ten sposób, że połowę wartości gruntów 
wspólnych dzieli się pomiędzy uprawnionych 
w równych częściach, drugą połowę w stosun
ku do posiadanego przez każdego z uprawnio
nych obszaru, z którym związany jest udział 
W gruntach wspólnych, lub w stosunku do ilości 
inwentarza w przypadkach, gdy ilość inwent,a
ua została ustalona w dokumentach. 

(5) We wspólnych gruntach gromadzkich, 
należących do b. mieszczan-rolników i b. mie
sżczan-nie rolników, udział każdej grupy ustala 
się przez pqdzielenie pomiędzy grupy b. miesz
czan-rolników i b. mieszczan-nie rolriików 1/4 

wartości gruntów wspólny~h w równych czę
ściach, a 3/4 w stosunku do posiadanego przez 
każdą grupę obszaru, z którym związany jest 
udział w gruntach wspólnych. 

Art. 9. (1) Należy wydzielać każdemu 
z uprawnionych obszary zależnie od celowości 
gospodarczej w miarę możności w jednej obwod-
nicy. . 

(2) Jeżeli wydzielenie obszaru o wartości 
ściśle . odpowiadającej wartości udziału jest 
technicznie niemożliwe, dla wyrównania różnic 

. między wartością działek wydzielonych, a war
tością udziału w gruntach wspólnych można 
stosować dopłaty pieniężne w wysokości, nie 

.pr~(l.kraczającej 3010 wartości udziału. 
(3) Właścicielowi nieruchomości przyległej, 

włączonej do postępowania podziałowego na 
mocy art. 5 ust. (3), wydziela się działkę, od
powiadającą wartości nieruchomości włączonej 
o typie, zbliżonym w miarę możności do tej nie
ruchomości. 

Art. 10. (1) Służebności, obciążające grun
ty wspólne oraz służebności, ustanowione mi 
korzyść gruntów wspólnych, ulegają zniesieniu 
w drodze dobrowolnej umowy, a w braku tej 
umowy na zasadach, ustalonych w przepisach 
() zniesieniu służebności. Służebności: przejazdu, 
przegonu i wodopoju gospodarczo zbędne znosi 
się bez odszkodowania. 
, (2) Służebności, ustanowione ze względu na 

interes obrony Państwa, nie mogą być zniesione 
pez zgody Miriistra Spraw Wojskowych lub upo
ważnionej do tego władzy wojskowej. 

Art. 11. (1) Prawa do świadczeń z grun
ław wspólnych ulegają zniesieniu za odszkodo
waniem. 

(2) Odszkodowanie z tytułu praw do świad
czeń z gruntów wspólnych ustal9- się w gotówce 
przez pomnożenie rocznej wartości tych świad
czeń przez 30. 

(3) Władza ' może zamiast odszkodowania 
w gotówce wydzielić z gruntów wspólnych ob-

szar, odpowiadający wartości znoszonych praw. 
Wartość wydzielonego obszaru ustala się na za-
sadach, przewidzianych wart. 34. -

(4) Jeżeli świadczenia poszczególnych zo
'bowiązanych na rzecz uprawnionych do świad
czeń nie zostały ustalone w dokumentach lub 

. w drodze dochodzenia, odszkodowanie, należne 
od każdego z zobowiązanych, ustala się w sto
sunku do jego udziału w gruntach wspólnych. 

(5) Odszkodowanie może być rozłożone na 
raty płatne półrocznie przy oprocentowaniu 
3 od sta rocznie. Spłata może trwać najwyżej 
14 lat. . . 

Art. 12. (1) Osoby, które przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy wzniosły za-

. budowania na terenie wspólnoty, należącej do 
innych osób, lub też które, będąc współwłaści
cielami wspólnoty, zajęły pod budynki i obejścia 
więcej przestrzeni, niżby im się z tytułu ich 
udziału należało, mogą wykupić tereny zabu
dowane wraz z podwórzem i obejściem gospo
darskim na warunkach następujących: 

1) cenę nabycia gruntów ustala się według 
zasad stosowanych ' przy określaniu ceny sprze
dażnej parcelowanych gruntów państwowych; 

2) osobom, które nie mają możności uiścić 
jednorazowo należnej ceny wyk,upu, może być 
przyznana pomoc kredytowa z Funduszu Obro
towego Reformy Rolnej j 

3) jeżeli kredyt, przewidziany w. pkt 2), nie, 
zostanie przyznany lub przyznany zostanie tyl
ko w części, władza może w przypadkach, za
sługujących na uwzględnienie, cenę wykupu 
lub resztę tej ceny rozłożyć na spłaty najwyżej 
lS-letnie w ratach półrocznych z zabezpiecze
niem na nabytych gruntachj wraz z ratami pół
rocznymi pobierane będą odsetki od zakredyto
wanej sumy w wysokości 3% w stosunku rocz
nymi termin płatności pierwszej raty przypada 
po upływie trzech lat od daty wykonalności 
orzecz~nia, ustalającego cenę wykupuj w tym 
trzyletnim okresie czasu nabywca winien uisz
czać corocznie z góry odsetki od ceny wykupu 
w wysokości 3% w stosunku rocznym. 

(2) Osoby, które bezspornie posiadały w 
ciągu 20 lat tereny zabudowane, odpowiadają
ce warunkom" przewidzianym w ust. (1), naby
wają na własność na mocy przedawnienia (za
siedzenia) tereny te wraz z podwórzem i obej
ściem gospodarskim. 

Art. 13. (1}Wierzytelnościi prawa· zabez
pieczone hipotecznie na gruntach wspólnych 
oraz wierzytelności z tytułu danin publicznych . 
przenosi się na działki, wydzielone z podziału · 
dla zobowiązanych do uiszczenia tych wierzy
telności w stosunku do wartości lub obszaru 
tych działek. 

(2) Wierzytelności, zabezpieczone na grun
tach wspólnych na rzecz b. ros. Włościańskieg:o 
Banku Ziemskiego, przenosi się na działki, wy
dzielone z podziału zgodnie z warunkami umo
wy, zawartej przy udzielaniu pożyczki hib 

/ 
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,. 'stosuhku do wartości lub obszaru wydzielo
nyeh dżiałek. 

(3) D~iałki, wydzielone w województwach 
śrc:,dkowyćłi i wschodnich że wspólnych gron
tó"W wsi i d~orii na rzetz uprawrtionycli wsi, są 
wóli:u~ oa _ óbCiążen hipdted:nych. 

(4) Wierzytelribści, żaciągnięte VI -woje
w6dztwach południowych ha cele publiczne za" 
b~zpitlCione liipbtecźnie przez gminę (gromadę) 
na gruntach wspólnych, przen6si się na działki, 
wydźieloii~ ha. rzecż gminy (gromady). Za wie
rtytelhdścij nie znajdujące pokrycia w wartości 
wydzielonej działki, odpowiada gmina (groma
da) eozo.stałym majątkiem. 

tS) Wieriy{elno§ci i prawa, zabezpieczone 
hipbtec~~ie na riieruchomo.ściach przyległych, 
włączonych do postępowama POdzląłowego na 
mocy art. 5 ust. (3), przechodzą na działki, wy
dzi~lo~e właścicielowi tych nieruchomości. 

(6) Wierzytelności, zabezpieczone hipotecż
rue Ha gruMach Wspólnych, mogą być spłacorie 

. pHea teriiiihem płatriośCi. _' 

R O z dz i a ł 2. 

z.-dy usiatabi-a praw współwłasności i ćha.
rakteru prawnego niepodzielonych gruntów 

wspólnych. 

Art. 14. (1) rw priypaakach; gdy podźiiił 
'f,ttiintówwspólrtyeh nie jest dokoriywany, na 
rzecz uptilwnioti"ych ustala się pra~a współwła
stH:lsci nłepddżieldnych gruntów wspólnych oraz 
w raźie sporu charakter prawny tych wspólnot 
gtuntawych. _ 

(2) Udziały poszczególnych uprawnionych 
Vi gruhtach wsp6lrtyt:h (jkreśla si~ W idealnych 
cźęseiach. 

Art. 15. (1) przy ustalaniu praw współ
własneśei riiepótlźieldnych gruntów wsp6lnych 
st8$uj~ się odpdwie~tlio przepisy art. 5 ust. (1) 
i (2j j art. 7,8, 10; 11 i 12; . 

(2) Dla dkteślenia udziału w gruntach 
wspólnych wattt1śt gt11ntow wspólnych ustala 
się vi dowolnie przyjętej ilóści jednostek sza
cunkowych bez przeprowadzania klasyfikaeji 
i szacunku. 

R o z d z i a ł 3. 

Postępowanie. 

Art. 16. Przed.iniót~m pbst~powania, unor
rl1tiWllh~gd vi dźiale niniejszym, może być: 

.. ij .. POdtUli Wspótrlych gfufit6w whHogro-
rtUU12klch ' .. 

~1. pddźiał wspólnych ~tufitó~ wsi i dworU; 
3) podźiał wspólnych ghhitów ~rdmadz

kich; 
,4) ustaleriie prawa współwłasnośCi rtiepo

dzielonych wspólnych gruntów groniddzkich; 
5) . segregacja \vierzytelności , j eże li nie ŻÓ~ 

stała dokonaM 'IN toku postępowania, dotyczą
c~go podziiiłu gruhtów wspólnych. 

Att. 17. (1) Uczestnikami postępowania, 
unonnowa'llego w ustawie niniejsiej, są: ' 
. 1) w postępowaniu, dotyczącym 'Wspólnych 
gruntów wielogromadzkich - dawne gromady; . 

2) vi postępowaniu, dotyczącym wspólnych 
. gruntów wsi i dworu ~ właściciel gruntów 
dwoTskich i dawna gromada; . 

~) w postępowaniu, dotycżącym wspólnych 
gruntów gromadzkich: 

a) uprawnieni do użytkowania gruntów ·. 
wspólnych; . 

b) gmina (gromada) jako podtńiot praw m-a-
jątkowych. . 

(2) Ponadtd mogą brać udział w postępo-
waniu, obejmującym: . . . 

1) nieruchomości, przyległe do gruntqw 
wspólnych - właściciel nieruchomości przyle-
głej (art. 5 ust. (3)); ._ 

2) zniesienie praw do świadczeń z grunt6w ' 
wspólnych - uprawnieni do świadczeń; . 

3) przyznanie prawa własności teren~w 
zabudowanych - osoby, użytkujące żaoudo
wania; 

. 4) segregację · wierzytelności - wierzy
ciele. 

. Art. 18. (1) Vi postępowaniu, dotyczącym. 
ws,pólnych · gruntów ,gromadzkich, wszyscy ucze
stnicy biorą udział bezpośre~rlio. 

(2] 'WI postępowaniu, dotY9żącym w~pot
nych gruntów wie~ogroińadźkich oraź Wspol- ' 
nych gruntów wsi i dworu, w irriieniu . daWrttiJ 
gromady występują u~rawhierii do iizytktiwEi,
nia gruntów wspólnych Vi każd~j . dawt1~j ~rl1- . 
madzie. Uprawnieni Ci biorą udział w pd.st~tn'j~ 
wahiu bezpośrednio, leżeli ich jest nie Więcej 
rtiż trżech, w prżeciwnyni razie dźiałitją priez 
prżedstawicieli w liczbie najwyżej trzecn; . -

_ (3) W postępowaniu, dotyczącym wsfj61~ 
nych ~rtintów wsi i dworu, właścitiel~ gfiiiitBw 
dworskich biorą udział bezpośrednio; j~ze1i len 
jest nie więcej niż trzech, _w pr~ęchv~ym razi'e1

' 

działają przez pd:edshtwicleli . VI liczbie najwy
żej trzech. 

(4) Osoby uprawnitihei wymiejiione Vi art ' 
17 ust. (2) pkt 2) i 3), biorą udział -W pósŁępo
waniu bezpośrednio, jeżę1i ich jest ~ie więiej 
niż trzech, w przećiwrtytn razie działają pite:! 
przedstawicieli w liczbie najwyżej trzech; , 

Art. 19. (1) OsobYi znajdui,\ce się Vi bez
sporriym posiadaniu nieruchomości, biorą udział 
w postępo",aniu, przewidżianym w d ·żiale njniej~ 
szym, jeżeli grunty wspóln~ są wykorzystyl'ła" 
ne z tytułu posiadania nieruchomości, a prawo 
WłasIi.ości tej nietuchomośd nie może bJ~ udo- ' 
wodhiońe dokUfuetJtarilt 

(2) Współwłaściciele nieruchomości, i kt6~ 
rą zwiążany jest udżiał Vi gtuntach Wspólnych, 
jeżeli Vi aniu dókonartia ógłosteiiia a W9zt:~~~ 
ci" pÓstępowania sątJiepbdzieletti faktyczHie 
i prawnie, uważani są za jednego ucż~strtikEi 
i działają przez wybta.rtego }3tieź siebie przed
stawiciela. 
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,Art. ~o. (1) W przypadkltch, przewidzia- nia nieruchomości, z którymi związany jest 
Dych wart. 18 usł. (2), (3), (41 oraz art. 19 ust. (2); udział w gruntach wspólnych; . 
włądza wyznacza przedstawicieli, jeżeli nie zo- bl , zarząd gminy (gromady), jeżeli uczesł- ' 
stali ,wybrani przez uprawnionych. . . nikiem pbstępowania jest gniina (grcifuada) ja-

(~) Dla osób, zamieszkałych poza oosza- ko podmiot praw majątkowych; . . 
rem gminy, objętej postępowaniemI przewidżia- c) Skarb Państwa z tytułu . praw do gruD.-
dym w dziale niniejszym; które nie wzięły łów wspólnych; . 
udziału w zebraniu, doŁyczący'rilwybOni przed- dl Państwowy Bank Rolny z tytułu , wie~ 
sławicieli oraz dla osób niezdolnych do działań rzytelności b. ·ros. Włościańskiego Bariku Ziem
prawnych i nie mlłjących żast~{lcy prawnego, · skiego; obciążających grunty wspólne. 
władza wyznacza zastępcę. O wyzmiczeniu za- . (2) W przypadkach, przewidzianych w ust. 
st,pcy dla , małoletnich i bez.własnowolnych (1) pkt 1) i 2), w imieniu dawnej gromady wnio
władza zawiadamia właściwy sąd. sek o wszczęcie postępowania może przedsta-

wić 1/4 uprawnionych do .użytkowania gruntów. 
A~. 21. (1) Sprawy, wynikające z postę- wspólnych z tytułu .posiadania nieruchomości, 

pOWidła, unormowanego w dziale niniejszymi z którymi zwiążany jest udział w tych grun
uprawnieni do użytkowariia gruntów wspólnych łach. . , 
w lt~ftłel ŁłaWtH!j gromadzIe rtlźstrżygają na ze- (3) przeclsta'Wionę przei! uprawnionych 
braniach uprawni9tlycb. umowy lub uchwały o zasadach pódziału gt.un- , 

(2) Zebrania tiprlnllniorrych !wdływali~ są łów wspólnych lub' ustalenia praw wspOłwłas
Vłi'atłe uznania włachy lub tta wtlios~k il, ności niepodzielonych grulitów wspólny~h jest 
tipra\\rl1idt1Yth clu użytkowania gruntów w8p61- równoznaczne z przedstawieniem wniosku o 
nych w każdej dawnej gromadzie. Na żebra~ wszozęcie póstę{lowania. 
niach przewodniczy przedstawiciel władzy, je- f 

!~li leś! bbecny ' na ż~branhl, wojt, sołtys lub Art. 24. Z urzędu ' może być wszczęte po- . 
burmistrz. Vi rażie wątpliwości, kto jest t.l1;!taw~ stępowanie, dotyczące: . 
dibity tło prżewodtih::zehia, przewodhicźącegó l) podziału wspólnych gruntów .. wielo~ 
w}'iriacza władza. . gtomadzkich oraz wspóinych gruntów wsi 
I t3) Uchwały zapadają większoścłą głos6w i dworu; . 
prży obecności przynajmniej połowy uprawnio- ·2) . pothdału wspólnych gruntów gromarlz'* 
Qych do użytkowania gruntów wspólnych w każ- kich, jeżeli w ciągu 10 lat od dnia wejścia w ży. 
d~łd,awiiej gtomadzie, je~eH . przepisy ustawy de ustawy niniejszej I,lie zostało wszczęte po
rlłftlejszej tiie stanowią Hiadej. Każdy upraw- stępowanie na. wniosek uczestriików, a grunty 
I11tihy fua prawo dó j~dIiegb ~ł6su. Nti obSzarze wspólne nie są wyłączone od podziału w myŚl 
Wol~W6,dżtwśrodkowych Ucż~!;thl~ pośtętsbWa~ art. 6 ani nie są użytkowane żgodnie z posta
nia, dotycząc~~o wspólnych gruntów ł!rbmadż~ nowieniami działu III; 
kleli,tftft t:>tawo do tylu i!łOSt)W i ile osad tabel oJ .3) u~talenia praw współwłasnOści niepó., 
Wych posiada vi tałbsCi j najniniej jednak aó je d- dzielonych gruntów Wspólnych; jeżeli: 
tii!i& głosu. a) grunty wspólne nie podlegają pódziałowi 

(4) Uchwały, dołyćZlic~ wyłączahła wsp61- vi myśl art. 6; I 

nych gruntów gromadzkich tltł pt>tlżinłu pÓrtiię- h) w cią~ti ttżebh lat oddfiiii wej~i::ia 'W iy
dH. l?OS~~zególn~~~ upr,aw~i.onych ~arł/ 6 ';1 s:. P) cie ustawy niniejsze; nie i':o~tałb wszczęte p6;. 
pkt 3) , ht. a)), żiipadalą wtękśzbŚCH\ 3/4 głosow stępowanie na wniosek uctestników. 
pt.'!? óbe\:Hid§ci przynajmniej pt)łdWt uprawnio" 
rtych 80 głosowiit1hL ' 

. Art. 22. (1) Wśttzęde pośt~p6wa"hl, tifiór~ 
rtibWIHtego w ć:lżli1le .rHriiejszYin; miśtęptije na 
wfiiosek uprawnionych lub ·2: urżędu. . 

(2) l)ecyżja, dbtycząca wsżczęcia posłępo
wania, j~st ostatecżna. 

Art. 23. (1) Do ptzedsławienia v.rnioskti o 
VI~ze:lęcłe póstępowililia sl\ uprawnieni w przy
padkach dotycżących: 

i) wspiJltiyt:h grunłów wielogromadżkłch-'
k~!cłi\ dllwna gromada; 

2) wspólnych gruntów wsi i dwofu -- kai
dl dihvba gromada arat właSdciele gruiiłów 
d_dtskit::ht 

3) wspólnych grurtl6W grómadzkich: 
a) ptzynajmniej 1/4 uprawQion)l'ch do. użył

kbwliłiia . gruhłów wśpólnYClh z iytttłtt ł'~śiiltła .. 

Art. 25. (1) Władza ogłasza o w'sżozęehl 
post~powania ,(art 22) w dzienniku wo;ewiJdt • 
kim oraz w-miejsctiwośt:i, której dotyczy postę
powanie, w . sposob, przewidziany wart. 45. 
Bieg terminów rozpoczyna się od dokónania 
ogłosżenia w miejscowości, której dotyczy po
stępowanie. 

(2) Jeżeli tytuł własności jest uregulowany 
hipotecznie, władza wno·si do ksiąg hipotecz
nych wpis o ws·tCi!:ęciu postępowania. Wpis do 

, ksiąg hIpotecznych ma ten skutek, żQ w dal~ 
~zyti1 PQstępowan,hi uwżględhia się śtan prawny; 
Jaki istniał w ć:tasle dokonania wpisu. 
, (3) Osoby, wymienione wart. 17 i.t~t. (~l 
pkt 2) i 3), orU osoby; które roszczą praw~ db 
gttiht6w wsp61f1yćh ż tytułu uzytltowania ł'Ych 
gruntów przez lat 20, powinny wciągU 30 tlnł 
od dokonani~ 'ogłoszenia (2) wszczęciu postępo- · 
wahia :zgłosić $W~ ł'óśżct~hia pod ry~{)t~fii hit" 

/ 

• 

.. 
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u~i~lędnienia ich praw' w postępowaniu, prze
wldzlanym w dziale niniejszym. 

• Art; 26. (1) Jeżeli uprawnieni przed wszczę
Clem postępowania nie złożyli władzy umowy 
lub uchwały, określonej wart. 23 ust. (3), bądź 
też opracowanego już projektu podziału lub 
ustalenia praw współwłasności, władza wzywa 
uczestników do przedstawienia w wyznaczo
nym terminie zasad podziału gruntów wspól
ny~h 'lubusJalenia praw współwłasności nie po- . 
dZlelonych gruntów wspólnych. Termin, wyzna
czony przez władzę, nie mOże być krótszy niż 
30 dni. . 

(2) Jeżeli do gruntów 'Wspólnych mają pra
wa-osoby,. wyinienioriew art. '17 ust. (2) pkt 2), 
uczestnicy winni jednocześnie przedstawić za
sady ząiesienia praw do świadczeń z gruntów 
wspólnych. . 

Ar:t. 27. (1) Zasady podziału . gruntów 
wspólnych lub ustalenia praw współwłasności 
niepodzielonych grunf.ówwspólnych uczestnicy 
przedstawiają: . 

. . 1) w postępowaniu, dotyczącym wspólnych 
grąntów wielogromadzkich oraz wspólnych 
gruntów wsi i dworu - w' formie umowy za
wartej międzyprzedstawidelami ; wszystkich 
dawnych gromad lub między przedstawicielami 
dawnych gromad i właścicielem gruntów dwor
skichj 
, - 2) w postępowaniu, dotyczącym wspólnych 
gruntów gromadzkich - w formie uchwały po
wziętej większością 2/3 głosów przy obecności 

. ,przymijioniej połowy uprawnionych do głoso-
, wania. . . 

, (2) Uchwały, dotyczące z.awarcia umów, 
przewidzianych w ust. (1) pkt 1), zapadają 
w każdej . dawnej gromadzie na zebraniach, 
określonych wart. 21 ust. · (1), większością2/s 
głosów przy . obecności . przynajmniej . połowy 
uprawnionych do. głosowania. . . 

(3) Umowy i uchwały, dotyczące podziału 
gruqtów wspólnych i ustale.nia praw współ
własności ' niepodzielonych gruntów wspólnych, 

. powinny opierać się na jednolitych dla wszyst
kich uprawnionych zasadach, przy czym nie 
stosuje się przepisów art. 8, 11 i 15. ust. (1). 
, (4) Umowy, dotyczące zniesienia · praw do 
świadczeń z gruntów wspólnych, zawierają ' 
przedstawiciele osób uprawnionych i zobowią
zanych: 

Art. 28. (1) Umowy, przewidziane wart, 
27, można zawierać w formie aktu notarialnego 
lub aktu prywatnego, sporządzonego w obec
ności dwoch świadków niezainleresowanych. 
Podpisy uczestników, przedstawic~e1i i świad
kówpowinny być uwierzytelnione przez nota
riusza lub władzę administracyjną (rządową lub 
samorządową)· 
. . (2) Umowy i uch:w.ały wiążą strony od czasu 
ich -zawarcia. Up~awomocnienie się orzeczenia 

! 

władzy, odmawiającego zatwierdzenia · UIIlOWY 
lub uchwały, powoduje ich rozwiązanie. i 

(3) Umowy, dotyczące zbycia działek, przy- ' 
padaJących z podziału gruntów wspólnych lub: 
zbycia; pra.w do niepodzielonyc~ gruntów wspól
nych, zaWlerane w toku postępowania, unormo" 
wanego w dziale niniejszym, można sporządzać 
w sposób,przewidziany w ust. (1). . 

/ 

Art. 29. (1) Władza odmawia zatwierdze
nia umów lub uchwał, Jeżeli: 

. 1) p.ostanowienia ich są nie zgodne zprze- ' 
pisami ustawy niniejszej , lub naruszają inne 
przepisy prawnej 

. . 2) ustalają zasady pod względem go'spo,: ' 
darczym nieracjonalnej 

3) nie uwzględniają praw osób, wymienio-
nych wart. 17 ust. ' (2) pkt 2). . . 

(2) Władza może- wyznaczyć nowy t~rmin 
dla uzupełnienia lub poprawienia umowy .lub 
uchwały, nie odpowiadającej warunkom, przewi
dzianym w ust. (1) . . . 

, ; .'Art. 30. (1) W razie nieprzedstawięnia lub 
niezatwierdzenia . umowy lub uchwaływładz.a: 
prz~stępuje do opracowania projektu podziału 
grun~ów wspólnych, ' ustalenia praw współwłas': 
ności . niepodzielonych . gruntów wspólnych na 
zasadach, przewidzianych w rozdziale 1 ' i .' 2 
działu niniejszego. . . 

(2) Umowy lub uchwały przedstawione po . 
przystąpieniu przez władzę do opracowania 
projektu w myśl ust. (1), a przed wydaniem ' 
orzeczenia, zatwierdzającego projekt, mogą być 
przyjęte i zatwierdzone przez władzę. '. 

(3) Zatwierdzone umowy lub uchwałysta
nowią podstawę do opracowania przez władzę J, t 

projektu podziału gruntów wspólnych lub usta>-" 
lenia praw ' współwłasności - niepodzielonych 
gruntów wspólnych. . ' . 

Art. 31. (1) Prawa do gruntów wspólny~h; 
oraz do świadczeń z gruntów wspólnych stwier
dza si~ na ,Podstawie dokumentów. W braku 
90kumentów prawa te mogą być stwierdzone 
zeznaniami świadków i stron. 

(2) Jeżeli w ciągu pięciu lat przed wejściem 
w życie ustawy niniejszej zupełnie nie korzy
stano ze świadczeń z gruntów wspólnych i praw 
do tych świadczeń przed' wszczęciem postępo
wania nie dochodzono na drodze sądowej, na-
leży uznać prawa te za wygasłe. . . ' 

(3) Rodzaj i rozmiar świadczeń z gruntów 
wspólnych, które nie zostały ściśle oznaczone 
w dokumentach. ustala się na podstawie stanu 
z okresu dwóch lat przed wejściem . w życie 
ustawy niniejszej. . 

- (4) Dla opracowania proje.ktu zniesienia 
praw do świadczeń z gruntów wspólnych wła-
dza może powołać biegłych. . 

(5) Jeżeli' . wtoku postępowania wyjasnia- ., 
jącego zachodzLpotrzeba .zbadaniaslron..i·świad.,: 
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ków, władza jest uprawniona do badania stron 
h awiadków pod przysięgą. , 

, I 
, Art. 3

1

5; (1) Komisja' klasyfikacyjno - sza
cunkowa ~kłada się , z przedstawiciela władzy 
i dwóch cz'łonków, wyznaczonych przez władzę 

Art. 32. (1) Granice , i obszar gruntów spośród ' czterech kandydatów, ' wskazanych 
wspólnych. ustala , władza na " podstawie doku- przez uczestników (art. 17 ust. (1)l. Osoba, za
mentów, a ,w braku dokumentów na podstawie ' inieresowa~a w podziale ' gruntów wspólnych, 
stanu rzeczywistego. Jeżeli stan rzeczywisty nie może hyćczłonkiem lub zastępcą członka 
jest niezgodny z dokumentami, granice i ' obszar komisji klasyfikacyjno-szacunkowej. Przedsta
gr;untów. wspólnych może ustalić władza na wicie l władz.y jest przewodnicżącym ' komisji 
podstawie bezspornego stanu rzeczywistego. klasyfikacyjno-szacunkowej. 
Sp:ory" dotyczące granic gruntów wspólnych (2) Jeżeli w wyznaczonymterniinie przed
ro:zstrzyga władza w postępowaniu, unormowa- stawiciele ~uczestników nie zgłoszą kandydatów 
111m w ustawie niniejszej. ' ńa członków komisji lub jeżeli dwa po . sobie 

(2) Obszar nieruchomości, z którą związa- następujące · posiedzenia komisji, nie mogą się 
ay. jest udział w gruntach wspólnych, ustala odbyć z powodu i:liestawiennictwa wybranych 
władza ,na podstawiedokumenŁów. W braku ' członków, władza przeprowadza klasyfikację 
tych dokumentów lub , ich niezgodności ze sŁa- i ustala szacunek nieruchomości~ 
nem rzeczywistym obszar ' ten usŁala włapza na , (3) Do klasyfikacji i szacunku władza mo-
~dstawie dochodzenia. że powołac biegłych. 

Art. 33. (t) W ' razie ujawnienia w toku 
postępowania, • przewidzianego w ustawie ni
niejszej, sporu lsądowego o własność lub o po
siad'ahie nieruchomości-, z ' którą związany jest 
udział-,' w gruntach wspólnych, władza lub 
uprawnieni zgłaszają do sądu wniosek o zawie
szenie postępowartia sądowego . 

, . (2) Władza powinna dążyć do załatwiania 
spor~w ', W. drodze polubownej ., Ugoda, zawarta 
'wobec władzy ad~inistracyjnej i przez nią za
twierdzona, ma moc prawną ugqdy, zawartej 
'wtibec : sądu. " " 
, , (3) Jeżeli przed władzą ' admini'stracyjną , 
~ugod~ nie zosłała zawar~a w wyznaczonv.m ter
minie, władza lub , uprawnieni zawiadamiają 

; p tym ! sąd, który z urzędu podejmie dalsze po-
's\ęp()~anie. , . ' 
" (4) Je~eli przed wydaniem orzeczenia o po
,g,~iale gruntów wspólnych lub o ' ustaleniu praw 
współwłasności niepodz·ielonych gruntów wspól
ny.ch . spór $ądowy nie został rozstrzygnięty, za 
podstawę dla ustalenia udziałów w gruntach 
;WiSp,ólnych władza bierze rze<fzywisty stan po
siadania. 

Art. 34. (1J. Przy podziale wartość grlm
·tów .wspólnych ustala się na podstawie klasy
Hkacjii szacunku przeprowadzonego przez , ko
misję klasyfikacyjno-szacunkową. 

(2) Klasyfikację 'gruntów wspólnych prze
prowĄdza się na zasadach, przewidziąnych 
w tlstawie z driia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji 
:gruntowdla podatku gruntowego (Dz. U. R. P. 
Nr' 27, poz. 203). ' " '. . 

(3) , S.z;acunek gruntów ' wspólnych ustala się 
na podstawie przeciętnych cen rynkowych, w 
najbli~szejokolicy w ~iągu ostatnich dwóch lat , 
przed . wszczęciem postępQwania. 

(4) Grunty wspólne oraz nieruchomości, 
przyległe do gruntów wspólny~h (art. 5 ust. (3)), 
mogą być ia ' zgodą ,uczestników w całości lub 
.w qęści uznane za · równowartościowe ' i-wyłą-
czone od klasyfikacji i szacunku. 

Art. 36. Klasyfikacja, przeprowadzona w 
myśl art. 34, ni,e może stanowić podstawy , wy
miaru dla podatku gruntowego, przypadająCego 
z nieruchomości. 

Art. 37. Roczną wartość świadczeń z grun
tów wspólnych ustala się na podstawie prze'
ciętnych cen rynkowych najbliższej , okolicy 
z okresu dwuletniego, licząc wstec'z od doko
nania ogłoszenia o ' wszczęciu postępowania. : ! 

Art. 38. . Właci~a może wydzielić w razie 
potrzeby obszary na miejscowe cele publiczne, 
społeczne, kulturalne i gospodarcze (drogi). 

Art. 39. (1) Projekt" opracowany przez wła.
dz.ę, należy . okazać uczestnikom postępowania 
i osobom, 'wymienionym wart 17 ust. (2). 

(2) O Iterminie i miejscu okazania, pr_ojektu 
władza za~iadamia uczestników. ,Termin po- '_ 
winien być tak wyznaczony, aby między dorę
czeniem zawiadomienia a . okazaniem projektu , 
upłynęło przynajmniej 7 dni. , 

(3) Projekt podziału gruntów wspólnych 
winien być p'rowizorycznie wyznaczony na 
gruncie. " 

Art.,. 40., (1) 'Projekt, dotyczący wspólnych 
gruntów wielogromadzkich jest przyjęty, jeżeli 
za przyjęciem oświadczą się przedstawiciele 2/S 

uprawnionych gromad. ' 
(2) Projekt, dotyc'zący wspólnych gruntów 

wsi i dwo~ jest przyjęty, jeżeli za przyjęciem 
oświadczą , się . przedstawiciele 2/ 3 uprawnionych 
wsi oraz właściciel gruntów dworskich, a jeżeli 
gr~nty te zostały ,rozparcelowane ~- większość 
właścicieli rozparcelowanych gruntów dwor.-
skich. " , , ',' . , 

(3) Projekt, dotyczący wspólnych gruntów 
gromadzkich jest przyjęty, jeżeli za Pt:zyjęciem 
oświadczy się 2(3 . uczestników zebrania przy 
obecndści ,przynajmniej połowy . uprawnionych. 

(4) W , , postępowa:niu, dotyczącym wspól
nych gt:Uątów ,wielogromadzkich oniz wspól~ ' 



~yeh gruntów wsi i dw.oruj itaźaa diiwna iroma
di wyraZ2l swą zgodę w uchwal~i powiięttij 
łj tpo'sóbj wskazany w ust. (3): '. 

(S) Projekt iY , cttiŚcii dofyczące! zrlie~ienia 
'rsw da świ~~cżeń z gruntów wspólnych i~st 

.}irtyjętYi jeżeli zlt prżrięCiem oświadczy się 21s 
tiprawnionyc:h i 2/3 zobowiązanych. , ' 
. . {uj Nieiłoż~nie prżez uc?:estńikąw hi& prtez 
ttsbbYi wrniiattione wart t7 ust. '(2); pisemnego 
sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia okazariia prd
~k~u uważa się za wyrażenie zgody na przy
jQcie projektu. 

J\.rł. 41; , Dej wiUesi~riia odwołania óci orze
tltenia; zatwjerdzającego projekt, są uprawnieni 
uc~\ątpicy i ósobYI wyinienione watt. ' 17 
ust. (2J: . " . . , 
. '. 1) którzy co ,do projektu zlo~yli sprzeciw 
w łeriliiniepiiewic1iianyfu wart 40 ust. (6); ; 
. 2) którzy nie wyrazili źgóay na uchwałę 
dotY!izącą wspólnych gruntów gromadzkich; 
'. 3J IHÓrydi . praVjii po fiizyjęciii Pf6je)du 
fbSŁa'ły. usżdupl6rli! przez władzę iah~ierdza
j!(cą projekt. 

.Art 42. (t) Na, pod sławie wykonalnego 
'6fż'~ti~iiia; żałwleta;dłjąceg6 projekt władza 
~prbwaclźa udestnikC5w W posiadariie wydżie
lórtydi im igiutiŁOw wśpólnycn dżjałek i żafżą
tliaśporządzetiie ostFlteCiriyc;n dowodów po-

/' mi~rowych; : 
_ (?) St1otżi\pzenienoweg9 Pdmictru jes:t zbę-
~nei jeże,li . podział opi~ra się na pbdziale fak
tyczt1ie ddkoriaritm przed wszczęciem postępo
'wania, unormowanego w dziale . niniejszym, 
il UczestnicY' pdsiadają plany lub jeżeli plany 
idstttły 'źłbżtine przez uczestnikow pizy wtiić1-
sku o wsttzęcie pbStęp'owania wraz i bfmiCd
WiiiI1m jaż projektem'; dotyt2!ącyin p6działu 

_ frtInt6W wspólnych. W razie pt1ttteby phtny 
in:b~ą id~c poprawieniu lub tiiup~łniei1iu. ' 

Art. 43. (1)'WykomHrie orieczenie $tiłrid
. wi tytuł do tijawrlienia w księgacli hipotećżnych 
,Wsze'HHeh iriiilln, ddkuna.nych . na podstilwie 
ustawy niniejszej, a w szczególności do wpisu: 

l) praw współwłasności ,niepodzielonych 
~t1iiitO:w wsp'óliiyd1i ' usMlthiyt:h na rzedz po-
Sicie,g6'1iiych uPt~wtiioriyc~j , . . .. 

2) prawa własnośCi dżiatek, napyfych w 
wyniku podziału gruntów Wsp81riycH: -

. 3) prawawłastldŚd teren6w zabudowa-
ft ~c~; . . 
ll'Y . , .,: '.' . 

4} obciążeń; pttenięsib.nych na działki, 
:utwórzonew, wyniku podżiału gruntów wspól
riydi, 

(2) Wpis do ksiąg hipotecznych,' prte.wi
dtiilny w ust. (1)i nie. moż~ btć dbkonany, jeżeli 
Ó prltwo własności ni~tuGhoIi1ości, z -którą zwią
tany .jest udział w gruntach :wspólny~h, toczy 
$i~ spór sądowy. 

. (3) Wpis do ksil(~ łiipBt~Cinych na~tępuje 
ii piśeJłtn:y wtiH1$ł~k 'tihtdzy hib uptawDio~td:ł. 

Art; 44: . Orie'crienia ~ c:!:~sci; dattct~e@j 
ustalenia w golówce odszkÓ'dowlinia z tytułu 
zniesienia pr.awosób, wymienionych wart. 17 
usL (2) ; pkt 2) oraż dopłat ple'Ili~żnycłi dla ućze-

. stoików nlega;ił wykc:)Uaniis w trybie egifHtucji 
śądowej" '. 

A ... t. 45 • . (1) Wezwania, źawi~dorili~a 
i. orzeczenia doręcza się prze:z publiczne Olłł~
sżenie, dokonane przez zarząd gminy VI spd'sbb, 
bdpowiadającyrniejscowym zwyczajoin. 

(2) Jeżeli postępowanie doŁytzy Więcej nit 
jednej miejscowości w rożumieniu . att; .10 ust~ .. 
wy z .dnia 23 mar:ca 1933 r .. o, częściąwł!j ttriiariie 
t1~troju sampfządu ierytorialnego (Dz. TJ. R ,p. 
Nr 35, poz. 294), qgłośz~nie następuje W ~p,bs6łi, 
wsk~~any> w 1,1.~t. (1) w każdtij miejscowości. . 
v ,(3) Jeżeli ucżestriiki~m postępowania: , je~t 
Skarb Państwa, wezwania, . zawiadomienir.' 
i orzeczenia doręcza się władzy łub or~an6w , 
p.od zarządem ~tórego zItltjduie ąię riietucho- ' 
mość" ż k~órą iwiązany j~st udział Vi gruntach 
wspólqy~h. , '" I , . " 

. (4) ~~rząd gminy óbqwii\zany j,esi na ~ą-
qan!~ osąb interes6wany~h pawa~. doptie~lt 
ąama ogłaszane orzecze ma I, dokumęnły; znaJ'
dujące się w gininie oraz wydawaĆ odpisy orie
czeń i wyciągi ż rejesirów pomiaiowychl opła
ty za sporządzenie odpisów ąrZecien i wycią~ 
gów i rejestrow pofuiar'ówydi J501Hera iirtĄCl 
gfuitiy w wysókciŚdiulitalonej w r.6iPQfządiehlu 
Miriistra RMrlićtwa i RHorril Rolny6n Vi pófc'· 
zumieniu z Ministrem Skarbu. 

D 1. I A t IiI. 

Za.gospodarowanie ni.epodzielonycłi łfWit'. 
lYspólaycb. . 

Att. 46. .lI} Z~rii(cl tij~pddijetdt)'fĆbii'ttrl;. 
łów wspólnych na: podstawie plari6Wiagdsp~;, 
darowania , sprawują współwłaśCiciele łycJt 

. grtll1tów p(jd pfż~w(jdnictweni ~(jłtysai a w gmi
nach .nie podzielonych na gromady PQd Vrzę;. 
wodnictwemprzełożonego gminy. Zebranie 
WśpółwłasCiclell może wybtać idrząd; kłify PC?d 
ptźewddnidwem sołtySa ~ ił '* gtnintł~ht1i~
podźiEHotlycll ba gromady pod prżewbdtiiCtwęth 
przełożonego giJjiny ;;:.;., będzie decYdowśł k{1}j~;. 
gialnie. o zarządzi'e gruntariii wspólriYIrlł; . Do 
bch'Yał VI sprawie zarządu vispólrlymi grtt:ritłmł 
stosufe się przepisy art. 21 tJst (3). 

(2) D1a zagbsp'odato\hnili i tJiytk6wl!łtli 
,niepodzielonych gruntów wspólnych mogą by' 
również tworzone spółki według prt~pisów 
ustawy niniejszej. 

(3) Sp6łka jest osobą pr~wtiiłi 
(4) Jeżeli śtdsunki .pra-wne · ~p6iiti ł . ję' 

eiłoiików ąie. są unórin6wane w ustawie tiinh~j
!lżej, określa je statut; 

Atti l'ii (lJ Sfititf sp6łki powińlii: 8~łl. 
ślać: .' . • . . 



f ' . ' ' 

. ty naZwę i siedzibę spółki:; 
2) przedmiot działalnośCi spółki; 

, ' 3) organizację władz zarządzających i nad-
" z'&fCi,)icfi śjj6łki iihi2 zakre-~ i6hdziaładia; 

AJ z~sady plahu za:gó'srmdarowania ł te~u-
Jilfitiiiu tifttkb-tvaniit grudt6W; , 

51 ~~?s?~ .podzfa!~ żysk6w i~tr~dł ' " 
e} pt'a~aI 6b:dWHlzkr tzłorrków spółkI: 
1J \\1ariiriki ddpt1szcz~nia dd sp6łki now'S'ćh 

człon,ków (art. 49 ust. (2)); , . ' 
SJ -watiiitki ddpus'Ź,ć,z~tiła db \1zttk<>:wania 

gruntów i urządzeń sp6łki osób' tHe bt;dqc"9'di 
członkami spółki: , ' 
, 9} sposób" likwidacji śpółki. _" , 

(2) Minister R9lnictwa i .. ReforIp, . Rołti)ich 
:w łłdtoitimiE!rlihz.\\1ini~i~ni Spt4w ~ewtlęti'z
nych ustali wi6-r śtiltutu spółki. 

~f .. ł8j', Spółka pdw§t~je z chwilą: " " 
', ,' tJ z!twł~Hłz(h'iiś: §tattitu , pfi~astawionego 

,'przez. większość , współwłaścicieli gfUIit6w 
\(i~Pl!'fftY&1i , ~~dłii~ w!irtdśd ti'dżiM6w; , . 

,2} i1ildiifli<i sttHlitu z tirzędu ~ prźypad
kit&& §6'iH~tiit;i!dy -Wśl"óltl-6ty gtunt6\Ve tiie ió
stały podzielone. 

Jtff;49; (1) Ciłdhkami spółki są katdora
zowi , współwł~ściciele ~fU#t6w wspólnych. 
" ~2j C:donkamł śp6łki mogą byc: r6wnież 

iVł~W:'itiele iiiiriitlWtttostl, przyleglych do grun
tów wspólnych na warunkach, określonych 
w statucie spółki. 

(3) Ilość głosow, jakie posiada każdy czło
nek na zebraniu członków spółki,\ określi sta
tut na podstawie wartośCi udziałów w spółce. 

Art. $(1. f t} Członkowie wnoszą do ~półki 
ef~~? tiiytk~w,,:~~a. g~ntów; ~spolriylth h~~ 
g, runtu" stanbwlącego Ich mdywIdualną własnosc 
(art. 4CJ ust. (2jJ. '. ' 

(2) Członkowłe odpowiadają za zobowiąza- ' 
iiia .~pÓUti tylko do wysokoŚci wat'tosci udziału 

. Vi gfi111t~&1i wspólnych. 

Att. 51. Spółka: jest uprawnibna cio wzno
sŻ'ebia i utrzymywania na gruntach wspólnY,ch 

" urzadzeń; potrźebriych do osiągnięCIa ce16w 
' s'~'6łki. ' '" , 

Arl. 52. (1)' Spółka: podlega Dlldzorowi 
wład~y. ' 

(2) Nadi6r dotyczy: 
' " l) przestrzegania przez władze sp6łki obo
~iąi#jących przepisów prawnych i postanowień 
sta tU~)lsp6fki; 

:al , prawidłowego zagospodarowania i użyt
kb\\iań'i'a gruntów i urządzeń spółki; 

3) utrzymania w należytyrlt stanie uźytko
wYffl. grunt6w i ilrzt:{dzeń spółki i 

4J ptżesfrzegania przez człohków i władze 
spółki przepisów, dotycżących zagóspodard{va
ńia I!tudtó~ wspólnych. 

,Ari. 53; (j) V/ladze spółki powiftn:y w ter
minie, 6znaczonym w statucie, przedstawić do 

i§fwietdźetiia: p'łan zagospbaardwanła i fegula~ 
min ti:iytkbwaiiia gruntów i urządzen społkt 

(2)" Władza jest tiptiiwiiiOtui , d6' wptową
dźenia Vi pri~astawióri'Ym jej plaili~ i h~!tilaMi .. 
nie ' zmian, i uzupełnień uzasadnionych wz~l~tła
mi ~6śpódarciymil li bpftftyeli riil ópiriU iiecz6-
trlciwcy; " 

. (3) .W razJe niew'ykdri:ariitt ptf'ez: , Włudi~ 
~p(jłki óbowi4H<.u,- \\fyillkaji\6(!gii t uŚl. (t}, ~ła
'dH i utz~du ustali płcin tagospodti:fó'wafiia: i ~~ .. 
gylamin użytkowania grunt6w Wsp-61iiytlIi dpi,,
rająć sit: na opinii rzeczozhawcy; 

(4J Zmiany w iiltwlerdzonym planie zagC;
gpodarowimia i iegtiMiriinie uzytkowitniii wyńiti
g~ją d~cyzjł władzy. 

(5) jeteli władze spóiid nie wykóriałt w 
oznaczonym czasie koniecznych czynności go
spodarczych, p'ttewidzianych iN planie zagos
podarowania; władza mote' je wykoIia~ ittstęp
ho. 

Ar.t. 54. (1) Jeżeli .wybór zarządu litb pb
sicżególnych jego członk6w' nie zośtąnle <Joko
nany v:l terminie, uSfaJQnym VI ~fatuCie, w.-ł~dźa 
wyznacza: zarZąd spoŚrÓd cżłonkÓw śp6fid. ' 

, (2) Jeżeli organy, spółki n'i~ spełniają nale
życie swych Obbwiązków, władża mO,że pełnie
nie czynności tych organów poruczyĆ' organclm 
gminy albo też do sprawowania tych czynności 
powołać zarządcę przymusowego'l ustalając jed
nocześnie dla niego' stosowne wynp:groilzenie, 
które obciąża spółkę. " ' 

(3) DżiałalnoŚć brg,an6w ~mirlY iul1 żarządcy 
przymusowego nie może trwać dłużej niż jeden 
rok. 

Arti 55. (1) Spółkał przewidtrana Vi art;,48 
ust (2), może być rozwiążantl jedynie fili skiitek 
decyzji władzy. , 

(2) Rozwiązanie spółki staje się prawo
mocne z chwilą dotęcżehiii. decyzji zarząd6-Wi 
spółki. ' . 
" (3) Po tozwiąza:niu spółki na's-tępule jej 
likwidacja. Likwidację przeprowadza zarżąd, 
jeidi statut lub uchwała zebrania człórików nie 
powierza likwidacji innym osobom; 

D Z I A Ł IV. 

Rozporządzanie gruntami wspólnymi. 

A'tt. 56. ,(t) Sprzedaż. zarlliana. Wydzier
żawienie. źastaW i ,obciążenie gturifów wspól
nych luo tch częśtimoże t1' asŁąpic tylktJiil ze
zwoleniem władzy. 

(2) Władza nie moze odmówić z~zwole
nia na zastaw i ~bciąienie gruntów wspól
nych, jeteli pożycZka zosŁała zaciągnięta .na 
prżeprbwa1azenie melioracji. zag-ospbda:rdwańie 
lub na spłatę należności pienięźttych, wynił<a
J~cych z orzeczeń, wyd/tnych na mocy ustaw}' 
ńinie-jśzej. 
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Art. 57. (1) Prawa do wspólnych gruntów 
gromadzkich mogą być zbywane w drodze ak
{ów między żyjącymi i na wypadek śmierci wy
łącznie w całości w następującysh przypad
kach: . 

1) gdy zbywana jest w całości lub w części 
nieruchomoś'ć, z którą związane jest prawo do 
gruntów wspólnych; . 

2) gdy nabywcą jest posiadaczgospodar
stwa rolnego, z którym związane jest prawo do 
~runtów wspólnych. 

, (2) Prawa dawnych gromad do wspólnych 
gruntów wielogromadzkich i do wspólnych 
gruntów wsi i ·dworu mogą być zbywane na 
rzecz współuprawnionych dawnych gromad, 
których członkowie posiadają własne gospo
da1'!stwa rolne. 

, Art. 58. Przepisów art. 57 nie sŁosuje się: 
, 1) do udziału gromady lub gminy, ustalo-

'Dego na podstawie art. · 14 ust. (2) i art. 8 
ust. (3); . 

2) W razie zbycia udziału w gruntach 
'Wsp6lnych na rzecz . Państwa. samorządu lub 
na cele publiczne, społeczne i ~uhuralne. 

. Art. 59. (1) Egzekucja z nieruchomosci 
jest niedopuszczalna w stosunku do gruntów 
.w.spólnych. 

(2) Niedopuszczalna jest również egzeku
cja z praw do gruntów wspólnych. 

Art. 60. Czynności, sprzeczne z przepisa
mi ad. 56 i 57 ustawy niniejszej, są nieważne. 

Art. 61. (O Uchwały, dotyczące sprzeda
'iy, zamiany, wydzierżawienia, obciążenia 
wspólnych użytkowanych gruntów i wyznacze
nia pełnomocników d.o przeprowadzenia odpo
wiednich czynności prawnych, zapadają w każ
dej gromadzie większością 2/3 głosów przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

. (2) Osoby, których prawa zostały naruszo-
ne przez uchwały, sprzeczne z przepisami usta
wy niniejszej; mają prawo wniesienia skargi w 
'ciągu dni 14 od powzięcia uchwały. Orzecze
nie . władzy w tych sprawach jest /ostateczne. 

D ZI A Ł ' V. 

iWładze. 

Art. 62. (1) Do właściwości starost~ ?a
tęży orzekanie oraz wykonywal!.ie czy~noscl w 
sprawach, które nie z'ostały zastrzeżone wła
ściwości władz, wymienionych wart. 63 i 64. 

/ (2) Do właściwości wY'działu powiatowego 
należy zatwierdzanie planów zagospodarowa
nia, opracowanych na podstawie opinii izby rol
niczej oraz nadzÓor nad ,zagospodarowaniem 
,gruntów wspólnych. . . 

(3) Przy orzekaniu, ż~ grunty wspólne nie 
. podlegają podziałowi w przypadkach,przewi-

. , 

dzianych wart. 6 ust. (1) pkt 3) i 4) - władza 
zasięga opinii izby rolniczej . . 

Art. 63. (1) Do właściwości wojewódzkiej 
komisji ziemskiej należy orzekanie o zatwler~ 
dzaniu projektu, dotyczącego podziału grun
tów wspólnych lub ustalenia praw współwła
sności niepodzielonych gruntów wspólnych, je
żeli projekt nie został przyjęty przez 1,1czestni
ków. 

(2) Wojewódzka komisja ziemska orzeka 
n.a posiedzeniach jawnych. '. 

Art. 64. (1) Do właściwości wojewody 
należy: 

1) zarządzanie o sporządzaniu dokumen
tów pomiarowych i map hipotecznych; 

2) odraczanie postępowania, dotyczące
go podziału lub ustalania praw współwłasności 
~ przypadkach, przewidzianych w . art. 68 
ust. (4). 

(2) Wojewoda w sprawach, przewidzianych 
w ust. (1) pkt 2), orzeka przy współudziale wy. 
działu wojewódzkiego z glosem stanowczym. 

Art. 65. Odwołanie służy: 
1) od orzeczenia starosty - do wojewódz

kiej komisji ziemskiej, 
2) od orzeczenia starosty, dotyczącego od

mowy wszczęcia postępowania - do wojewody. 
, . 

DZIAŁ VI. 

' Świadczenia i koszty. 

Art. 66. (1) U czestn icy postępowania, 
przewidzianego w dzial~ II, obowiązani są do 
ponoszenia świadczeń w naturze przy prowa
dzonych przez władzę pracach na gruncie, 
a mianowicie do: 

1) dostarczania odpowiedniego lokalu na 
kreślarnię z opalem, światłem i usługą, miesz
kanie z opałem oraz podwód do najbliższej sta
cji kolejowej, autobusowej lub przystani rzecz
nej dla wszystkich osób, zatrudnionych przy 
prowadzonych przez władzę pracach; 

2) . dostarczania robocizny pieszej lub kon- • 
nej oraz materiału, niezbędnego przy prowa
dzon1ch pracach. . 

(2) Wymiar świadczeń w naturze należy 
do sołtysa. 

(3) Przy wykonywaniu w toku postępowa::
nia, przewidziane,go w ustawie niniejszej, nie
zbędriych robóŁ wodno - melioracyjnych oraz 
przy utrzymywaniu urządzeń wodno - meliora
cyjnych władza może obciążyć uczestników 
obowiązkiem świadczeń w naturze zgodnie 
z art. 8 ustawy z dnia 26 maT'ca 1935 r. o świad
czeniach w naturze na niektóre cele publiczne 
(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 204). , 

(4) Świadczenia, przewidziane w ust. (~) 
i (3), obciążają . poszczególnych uczestników 
w stosunku do wartości udziału w . gruntach 
wspólnych. 
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(5) Nie stosuje się przepisów ustępów po
przedzających do właściCieli, objętych postępo
,waniem, dotyczącym podziału gruntów wspól
nych nieruchomości, przyległych do tych grun
tów (art. 5 ust. (3)). 

Art. 67. (1) Ujawnianie w księgach hipo
tecznych wyników postępowania, przewidzia
nego w ustawie niniejszej, wolne jest od opłat 
sądowych (hipotecznych). Wynagrodzenie pisa
rży,hipotecznych za czynności, związane z ujaw
nieniem w księgach hipotecznych zmian, wyni
kającychzpostępowania,_ przewidzianego w 
us'tawie niniejśiej, obuiża się do połowy. 

, .. (2) Odpisy, odrysy i wyciągi z operatu ka
tastralne,gowydają władze skarbowe bezpłat
nie na _ żądanie władz, przewidzianych wart. 62 
- 64. Właąze, przewidziańe wart. 62-64, mo
gą sporządzać bezpłatni~ przez swych urzędni
ków odrysy, odpisy i wyciągi z operatu kata
stralnego i z, operatów klasyfika,cyjnych. 

D Z I A t VII. 

Przepisy przejściowe r końcowe. 
. ' . Art. 68. (1) Wtoku postępowania scale
niowego podział gruntó~ wspólnych, nie stano
wiących uieruchomości, wymienionych wart. 2 
pkt 1), przeprowadza się na zasadach ustawy 
o scaleniu gruntów. Przy wyłączaniu od podzia
łu gruntów wspólnych stosuje się przepisy art. 
6 ust. (1), (2) i (3) pkt l), 2) i 3} lit. a} i c). 

(2) W razie wszczęcia postępowania scale
niowego po ustaleniu praw wspówłasności do 
niepodzielonych gruntów wspólnych w trybie 
ustawy niniejszej podstawę podziału stanowią 
ustalone prawa. 

(3) Ustalenie praw współwłasności do 
'gruntów, wyłączonych od podziału w toku po
stępowania scaleniowego na zasadach arit. 6 
ust. (1), (2) i (3) pkt 1), 2) i 3) lit: a) i c) prze
prowadza się na zasadach ustawy niniejszej. _ 

. (4) Na obszarze województw południo
wych wynikające w toku scalenia postępowa
nie, dotyczące podziału lub ustalenia praw 
współwłasności majątku związków 'samorządu 
terytorialnego oraz dobra g.romadzkiego można 
odroczyć do jednego roku w przypadkach, gdy 
w wyniku tego postępowania nastąpił.oby usz
czuplenie uzyskiwanego z tych gruu.tów docho
du gromady lub gminy, przeznaczonego na cele 
publiczne gromady lub gminy i tego dochodu 
nie dałoby się zastąpić podwyższeniem podat
ków opłacanych na rzecz gminy. 

Art. 69. W toku postępowania, dotyczą
cego zaiesienia ' służebności p-odział gruntów 
wspólnych, wydzielonych tytułem wynagrodze
nia za zniesi'one służebno'ści,przepro'o/adza się 
na poosta'o/ie przepisów art. 44 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lut~o 
,1921 r. o zniesieniu służebności w wojewódz-

twach: kieleckim, lubelskim, łódzkim, warszaw
skim i zachodniej części województwa biało~ 
stockiego (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74) i art. 48 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności 
w województwach: wołyńskim, poleskim, nowo
g.ródzkim, wileńskim i we wschOdniej części 
województwa białostockie:go (Dz. U. R. P. 
Nr 10, poz. 75). 

Art. 70. (1) Postępowanie, dotyczące po
(:lziału gruntów wspólnych, wszczęte przed wej
ściem w życie ustawy niniej'sze·j, przeprowadza 
się w trybie dotychczas obowiązujących prze
pisów: 

1) na obszarze województw -środkowych 
i wschodnich, jeżeli projekt podziału został 
opracowany lub jeżeli umowa lub uchwała zo
stała za-lwierdz,ana przez władzę I instancji; 

2) na obszarze województw południo
wych, jeżeli rejestr praw udziałowych został 
prawomocnie zatwierdzony. . 

(2) W przypadkach, nie przewidzianych w 
'ust. (1), postępowanie przeprowadza się w ky" 
bie ustawy niniejszej. 

Art. 71. Nieuiszczone należności Skarbu 
Państwa, powstałe na podstawie · dotychczas·o
wych przepisów z tytułu przep,rowadzenia po
działu i ustalenia udziału w gruntach wspól
nych, ulegają umorzeniu. 

Art. 72. Sprawy są:dowe o prawa do nie
ruchomości, wymienionych wart.' 1, wszczęte 
przed wejściem w życie ustawy . niniejszej ule
gają umorzeniu. Rozstrzyganie tych spraw na
leży do właściwości władz administracyjnych. 

Art. 73. Z dniem wejścia w życie ustawy 
niniejszej tracą moc obowiązujące dotychczas 
przepisy w sprawa!=h, unormowanych w ustawie 
niniejszej. W szczególności tracą moc obowią-
zującą: \ 

1) prawo z dnia 25 stycznia 1876 ' r. {) try
bie 'Sprzedaży nieruchomo'ści, stanowiących 
wspólną własność nabytych przez gminy i gro
mady wiejskie na mocy prawa z dnia 19 lutego 
1864 r. i o podziale wspólnych gruntów gro
mad wiejskich na poszczególrie części (Zb. Pr. 
i Rozp. Rz. Ros. z 1876 r. Nr 20, poz. 277); 

2) prawo z dnia 30 maja 1894 r. oobo
wiązkowym podziale w gube,rniach Królestwa 
Polskiego gruntów, będących współwłasnością 
gromad wiejskich, osadzkich i miejskich oraz 
właścicieli domów, którzy nie tworzą oddziel
nych gromad i o wydzieleniu tych gruntów jed
nemu ze współwłaścicieli (Zb. Pr. i Rozp. Rz; 
Ros. z 1894 r. Nr 115, poz. 837); 

3} ustawa z dnia 9 grudnia 1899 r. dla 
Królestwa, Galicji i Lodome·rii wraź z Wielkim 
Księstwem Krakowskim o dzieleniu gruniów 
wspólnych i regulacji, odnoszących się do nich 
wspólnych praw użytkowania i zarządu (Dz. U. 
Kr. z 1900 r.Nr 20); . . -. . . 
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4) ustawa z dnia 28 grudnia 1887 r., tyczą
~a się podziału wspólnych gruntów i uporząd
kowania do nich odnoszących się wspólnych 
praw używania i zarządu nimi (D. U. i Rozp. 
dla Ks. Górnego ,i Dolnego Śląska z 1888 r. 
Nr 13); 

5) art. 45 rozporządzenia P.rezyden,ta lhe
'czypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o żniesie
niu służebności vi wojewódzŁwą.ch: kielec~illl, 
lubelskim, łódzkim, warszawskim i zachodniej 
cz~ci ~ojewód?:twa białosto~kiego (Dz. U. R. 
P. Mr 10, poz. 14) i 

,6) art. 49 rQzporządzeniaPrezydenta Rze~ 
czyp~spo1itej z dnia 1 lutego 1927 ,r. o znię
sieniu służebności w województwa,ch: woły4-
skiPl, _ .pp~eskim, nowogródzkim, wileńskim i we 
wąchodni~j c~ęści województwa białostockiego 
(Dz .. U. R. P. Nr 10, ,poz. 75); 

7) art. " 3 rpzporządzeIlia Prezydenta Rze
c~ppspolitej z dnia. 14 października 1927 r. 
q ilchyl~nill odrębności slanowych (Dz. U. R. Pio 
Nr 92, poz. 824); 

8) art. 80 ustawy ~ dnia 23 marca 1933 r. 
o częśCiowej zmianie ustroju samorządu Jęry· 
forialnego (Dz. U., R. P. Nr 35, poz. 294). : .: ' 

Art. 74. !Wykonanie ustawy njniejs.z~i P:9:
rucza się Minist'fom Rolnictwa i Reform Rol
ny,choraz S,prawiedliwości. 

Art. 75. (1) Ustawa niniej~za ' wphcxW 
w życie po upływie 30 dni nci dnfa 9gło~~I'lPiił:. 

(2) W stosunkll do dobrCl grplJlą.,ą~kjęg,p 
i gminnego w wojęwpdzŁwach połą.p.niPWys:g 
przepisy niniejszej ustawy zl1wiesza ~ię pąJąJ ' 
trzy, z wyjątkiem .przypad~~w, prz~n.,j~~~pi~'4 
wart. 68. . . . . 

Prezydent R2:ep:ypospolitęj: 1. 'MQś~i~~i 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Sklf],dk()J,Q,/d , - . . 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
. J. Poniaf.gw.~,łi 

M.inister SprawiedliwoŚci: W. Grabowski · 
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,z dnia 4 maja 1938 r. 

w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowi~ń porozumienia z dnia 25 .ąłrc. 
1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowane; i plecionek dó 

- kapeluszy. 

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje: 

Art. 1, ' (1) Wprowadza się tymczasowp w życie postap.owienia por!lzuJlli~nią. ~j~g~y 
P,QJską ą.$~waj~ąrją w form~~ not, wyrpieniqnyc4 w Warszawie w dniu 25 p,larca .9,~~ r., 4'gh'-
czącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy. . 

(2) Tęk.st wspopmianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rotpor~lląz.;ę~i~ ,ql
Ellejszego. 

Art. 2. Wykonanie rozporządzeni,ą. !1i!1i~jszego p:oruc~a się Mją.istro11}; §pr~w ?",g~~~~cz
nych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu W porozumieniu z innymi właściwYllli ' mipistrąini. ·· " 

Ą,t,~. RO~l?or~ą.ązenie niniejsze wchodzi w życie piątego dnia podIliu ogł,oszen~~. 

Pr~zydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrpw; Sławoj Składkowski _ 
Minister Sprąw Zagraąicznych: Beck 
Minister Skarbu: E: Kwiatkowski 
Minister Pczemysłu i HandJu: Antoni Rom.an 

POSELSTWO ,SZWAJCARSKIĘ 
. . w Warszawie 

Nr S66. 3461 d, 

Przęklad. 

Warsza,w,a, dnią 2S ll}arca 19~~ .r. 

Pa~ie Ministrze, 

Wobe.c rokowań, które niedawno miały 
miejsce między Związkowym · Rządem Szwaj,. 

ZalącznilC do Telp. l'rezydeała JtJ ... 
CZ)"pQsPQlitej z d~ia 4 maja l~' r. 
{poz. 291). .- -

LEGA TlON DE SUISSE 
Varsovie 

No, SM. 3461 d. 
Varsovie, le 25 ~al's.J}38. 

Monsieur le Ministre, 

, Etant clonne le~ pourparlers qui Qnt .eą Heli. 
recemment er. tre le Gauvemement Fłd#.l 


